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कोण ेएके काळी फिनलडंमधल्या एका गावात 

अल्डर रहात होता . लोकानंा िसवण्यात तो पटाईत 

होता. त्यामळेु लोक त्याला ठकसने अल्डरच म्हणत. 

आपल्याला अल्डर िसवचू शकत नाही अस ंत्या 

गावातल्या एका माणसाला वाटायच.ं 

तो माणसू नेहमी एका मोठ्या बकरीवर बसून हहडायचा. 

त्यामळेु लोक त्याला बकरी सरदारच म्हणायच.े  एक फदवस बकरी 

सरदाराची अल्डरशी भेट झाली.  तेव्हा आल्डर एका भोजवकृ्षाला  

चचकटून उभा होता. 

“अल्डर, तू िसवण्यात फकतीही हुशार असलास,” बकरी-सरदार 

म्हणाला.  “पण, तू मला मात्र िसव ूशकणार नाहीस!” 

“मी तुला नक्कीच िसव ूशकतो,” अल्डर म्हणाला, “पण मी माझी 

क्लृप्तयाचंी चपशवी घरीच चवसरुन आलोय” 



“अरे, मग पटकन घरुन ती क्लृप्तयाचंी चपशवी घेऊन ये बरं. मग 

आपण कोण कोणाला उल्ल ूबनवतयं ते पाहू !”  

असं बकरी सरदार म्हणाला. 

“आत्ता मला ते शक्य नाही” अल्डर म्हणाला “कारण मी आ्त्ता 

या भोजपत्राच्या झाडाला आधार द्यायला उभा आहे. मी आधार 

सोडला तर हे झाड कोसळेल.”  

“चल, तू जाऊन येईपययत मी झाडाला आधार देतो,” बकरी-

सरदार म्हणाला.  मग बकरी-सरदार झाडाला टेकून उभा राचहला 

आचण आल्डर बकरी घेऊन चपशवी आणायला गेला. 

काही वेळान ंबकरी सरदार झाडाला टेकून थकला, पण ठकसने 

अल्डर काही चपशवी घेऊन आला नाही.  

शेवटी बकरी सरदार थकून गावाच्या फदशने ंचालायला 

लागला.  ते झाड काही पडल ंनाही याच ंत्याला आश्चययच वाटल.ं तो 

म्हणसाला, “अल्डरन ंमला यावळेी नक्कीच िसवल ंआहे, पण परत 

मात्र तो अस ंकरु शकणार नाही.”  

मग पळत पळत बकरी सरदार गावात गेला.  

त्याला आल्डर आचण आपली बकरी शोधायची होती. 



रस्तत्यात त्याला एक तळं फदसल.ं अल्डरन ंतळ्यात बकरीच ं

कातडं िेकल ंहोत.ं ते कातड ंतळ्यात मधोमध तरंगत होत.ं 

बकरी सरदारान ंते कातडं पाचहल ंआचण तो म्हणाला  

“अरेच्चा, माझ्याच बकरीच ंकातड ंतरंगतयं वाटत”ं 

मग त्यान ंआपला कोट आचण चपला काढून ठेवल्या.  

बकरीला वर काढायला तो तळ्यात उतरला.  

बकरी सरदार तळ्यात उतरल्यावर अल्डर  काठावर 

असलले्या झाडामागनू बकरीला घेऊन बाहेर आला. 

त्यान ंबकरी सरदाराचा कोट आचण चपला उचलल्या 

आचण गावाच्या फदशने ंधूम ठोकली. 



बकरी सरदाराला आपला कोट आचण चपला गायब 

झाल्याच ंकळल्यावर तो तारस्तवरात ककचाळला, “अल्डरन ं

मला दोन वेळा उल्लू बनवलयं. पण आता परत तो मला उल्लू 

बनवू शकणार नाही.” 

मग तो अल्डर, बकरी, कोट आचण चपला शोधायला 

गावाच्या फदशनें चनघाला.  

थोडा वेळ चालल्यावर त्याला आपली एक चप्पल 

रस्तत्यावर फदसली. त्यावर तो म्हणाला, “एक चप्पल चमळून 

काय उपयोग, दसुरी पण चप्पल सापडायला हवी.” 

मग तो ती चप्पल चतथचे ठेवून गावात परत आला.  



थोडं पुढे गेल्यावर त्याला रस्तत्यात दसुरी चप्पल पण फदसली.  

ती चप्पल घेऊन तो पचहली चप्पल शोधायला परत गेला. पण तोपयतं 

त्याची पचहली चप्पल चतथनू गायब झाली होती. ठकसने अल्डरन ं

तोपयतं ती चप्पल चतथनू उचलली होती.  

बकरी सरदारान ंआपल्या मुठी आवळल्या आचण तो म्हणाला 

“अल्डरन ंमला तीन वेळा िसवलयं पण आता मात्र तो मला िसव ू

शकणार नाही” 

मग तो अल्डर, बकरी,  कोट आचण चप्पल शोधायला गावाच्या 

फदशने ंचनघाला. 

शेवटी बकरी सरदार अल्डरच्या घरी पोचला. 

त्याला येताना पाहून अल्डरन ंएक ससा चपशवीतनू 

काढला आचण आपल्या बायकोला फदला.  

मग अल्डर वरच्या मजल्यावरच्या एका खोलीत 

जाऊन लपनू बसला.  



अल्डरची बायको ससा घेऊन दार उघडायला गेली. 

बकरी सरदारान ंचवचारल,ं “अल्डर घरात आहे का?” 

“नाही,” अल्डरची बायको म्हणाली, “तो जंगलात गेलाय. 

तुम्ही आत येऊन बसा. मी त्याला आणायला या सशाला 

पाठवत”े 

मग  ती तो ससा घेऊन आत गेली. 

बायकोन ंवरच्या मजल्यावर जाऊन ससा 

अल्डरच्या हातात फदला.  पळत पळत येऊन बकरी 

सरदाराच्या समोर उभी राचहली.  



थोड्या वेळान ंअल्डर दरवाजापाशी आला. त्याच्या 

हातात तोच ससा होता. तो बायकोला म्हणाला,  

“हा ससा मला बोलवायला आला. म्हणनू मी धावतपळत 

घरी आलो” 

बकरी सरदार त्या सशाकड ेआश्चयायन ंपहायला 

लागला.  

“तुझा ससा तर भलताच अजब आहे,”  

बकरी सरदार म्हणाला. “मला तो चवकत देतोस का?” 

“तुला चालत असले तर पंचवीस रुबल्सना घेऊन जा,” अल्डर 

म्हणाला.  

मग बकरी सरदारान ंअल्डरला पंचवीस रुबल्स फदल ेआचण 

अल्डरन ंससा बकरी सरदाराच्या हातात ठेवला. 

मग बकरी सरदार तो ससा घेऊन आनदंान ंआपल्या घरी 

गेला. 



घरी पोचल्यावर बकरी सरदारान ंआपल्या बायकोला सूप 

बनवायला सांचगतल.ं 

तो म्हणाला, “मी लाकड ंतोडायला जंगलात चाललोय.  

सूप तयार झाल्यावर या सशाला सोडून द.े  तो मला जंगलातनू 

बोलावनू आणले” 

मग कुर् ्हाड घेऊन बकरी सरदार जंगलात गेला. खूप वेळ तो 

लाकड ंतोडत होता. शेवटी तो एकदम थकून गेला. पण ससा काही 

त्याला बोलवायला आला नाही. 

अखेरीस तो घरी गेला.  त्यान ंआपल्या बायकोला चवचारल ं“तू 

मला बोलवायला सशाला का बरं पाठवल ंनाहीस?” 

“मी दाराबाहरे सशाला ठेवलं आचण तुम्हाला बोलवनू 

आणायला सांचगतल.ं पण तो ससा थेट अल्डरच्या फदशने ंपळाला.” 



परत एकदा मुठी आवळून बकरी सरदार म्हणाला , 

“अल्डरन ंमला चार वेळा उल्ल ूबनवलयं. पण आता परत तो 

मला उल्ल ूबनवचू शकणार नाही. ” 

मग तो बकरी, कोट, चप्पल आचण पैसे आणायला 

अल्डरकड ेचनघाला.   

अल्डरन ंबकरी सरदाराला आपल्या घराकड ेयेताना 

पाचहल,ं तेव्हा तो चांदीची नाणी घेऊन तबेल्याच्या फदशेन ं

गेला. 

त्यान ंती नाणी घोड्याच्या शेपटीत लपवली.  

मग तो घोड्याला प्रेमान ंकाळे चणे खाऊ घालायला 

लागला. 



बकरी सरदारान ंअल्डरच्या बायकोला चवचारल,ं  

“अल्डर घरात आहे का?” 

“हो” अल्डरची बायको म्हणाली, “तो तबले्यात आहे” 

बकरी सरदार तबले्यात पोचला तेव्हा अल्डर घोड्याला 

काळे चणे खायला घालत होता. 

“तू घोड्याला काळे चणे का बरं खायला घालतोयस?” 

“ जरा थांब. मी घोड्याला काळे चणे का खायला घालतो 

ते तुला दाखवतो”. अल्डर म्हणाला. 

मग अल्डरन ंघोड्याला एका काठीन ंस्तपशय केला. मग 

घोड्यान ंआपली शेपटी हलवली आचण त्यातनू चांदीची नाणी 

खाली पडली. 

बकरी सरदाराला ती नाणी पाहून आश्चयायचा धक्काच 

बसला. 



“तुझा घोडा तर भलताच अजब आहे रे,” बकरी सरदार 

म्हणाला. “मला तो चवकत देतोस का?” 

“त्यासाठी पाचशे रुबल पडतील,” अल्डर म्हणाला. 

मग बकरी सरदारान ंअल्डरला पाचश ेरुबल फदल ेआचण 

अल्डरन ंघोडा बकरी सरदाराच्या हवाली केला. 

मग बकरी सरदार घोड्यावर बसनू घरी गेला. 

घरी पोचल्यावर तो आपल्या बायकोला म्हणाला,  

“बघ, मी फकती अद्भतु घोडा घेऊन आलोय” 

मग बकरी सरदारान ंएका काठीन ंघोड्याला स्तपशय केला.  

घोड्यान ंआपली शेपटी जरुर हलवली, पण एकही नाण ंकाही खाली 

पडल ंनाही. आता बकरी सरदारान ंडोक्यावरच हात मारुन घेतला 

आचण तो ककचाळला, “अल्डरन ंमला पाच वेळा िसवल,ं पण आता 

परत मात्र तो मला िसव ूशकणार नाही”  

परत एकदा तो आपली बकरी, कोट, चप्पल आचण रुबल 

आणायला आल्डरकड ेचनघाला. 



रस्तत्यात बकरी सरदाराला त्याचा धाकटा भाऊ भेटला. 

त्यान ंमग आपल्या भावाला, अल्डरन ंकशी त्याची बकरी, 

कोट, चप्पल आचण रुबल्स सिाईन ंलुटल ेती रामकहाणी 

सांचगतली. 

त्याचा भाऊ म्हणाला, “माझ्याकड ेएक मोठं पोत ंआह.े 

आपण अल्डरला त्या पोत्यात भरु, ते पोत ंबांधनू नदीत िेकून 

देऊ. मग अल्डर कधीच कोणाला िसव ूशकणार नाही.” 

त्यानतंर बकरी सरदार आचण त्याच्या भावान ंचमळून 

अल्डरला पोत्यात भरल.ं पोत ंदोरीन ंकरकचनू बांधल ंआचण ते 

नदीत  िेकून फदल.ं 

थोड्या वेळान ंपोत ंनदीतनू वाहत फकनार् य्ावर आल.ं मग 

बकरी सरदार आचण त्याचा भाऊ या दोघानंी मोठा बाबंू आणनू  

पोत ंपरत नदीत ढकलल.ं 



पण अल्डरच्या चखशात एक चाकू होता. 

त्यान ंपोत्याची दोरी कापनू तो बाहरे आला. 

मग त्यान ंपोत्यात दगड आचण भुस्तसा भरला. ते पोत ंपरत 

बांधनू ठेवलं. 

मग अल्डर फकनार् य्ावर एका झाडामाग ेलपला. त्यान ं

बकरी सरदार आचण त्याच्या भावाला एक मोठा बांबू घेऊन 

येताना पाचहल.ं त्यानंी ते पोत ंपरत नदीच्या मध्यभागी िेकल.ं 

त्यानतंर अल्डर दोन फदवस गावात फिरकलाच नाही. 

मग त्यान ंदहा गायी चवकत घेतल्या.  चतसर् य्ा फदवशी 

तो बकरी सरदाराच्या घरासमोर गायी हाकायला लागला. 

बकरी सरदार आचण त्याचा भाऊ अल्डर आचण त्याच्या 

दहा गायींकड ेडोळे िाडिाडून बघतच राचहल.े  



ते म्हणाल े“अल्डर, या गायी तू कुठून आणल्यास?” 

“अरे,” अल्डर म्हणाला, “मला पाण्याखाली या गायी 

चमळाल्या.  चतथ ेशेकडो गायी होत्या. पण मला दहा गायीच 

आणता आल्या ” 

“मला पण पोत्यात बांधनू नदीत िेका,” बकरी सरदार 

म्हणाला. “मला पण गायी हव्या आहते” 

मग अल्डरन ंबकरी सरदाराला पोत्यात बांधनु नदीत 

िेकल.ं 

थोड्या वेळातच बकरी सरदार ओरडायला लागला. तेव्हा 

अल्डर बकरी सरदाराच्या भावाला म्हणाला, “बघ, तो गायींना 

हाका मारतोय.” 



मग बकरी सरदाराचा भाऊ म्हणाला, हो “मला पण 

पोत्यात बांधून नदीत िेका. मी पण चतथनू थोड्या गायी घेऊन 

येतो” 

मग अल्डरन ंत्यालाही पोत्यात बांधून नदीत िेकल.ं 

थोड्या वेळातच बकरी सरदाराचा भाऊदखेील 

ककचाळायला लागला. 

थोड्या वेळान ंअल्डरन ंती दोन्ही पोती नदीबाहरे काढली. 

पोत्यावरची दोरी कापनू दोघानंा पोत्याबाहरे काढल.ं 

अल्डरला त्या दोघाकंड ेपाहून हास्तयाच्या उकळ्या िुटत 

होत्या.  

त्यान ंबकरी सरदाराला चवचारल,ं “सागं मी तुला फकती वेळा 

उल्ल ूबनवल?ं” 

“तू मला सहा वेळा उल्ल ूबनवलसं. पण आता मला परत 

तुझ्याकडून िसायच ंनाही” 



मग अल्डरन ंबकरी, कोट आचण चप्पल बकरी 

सरदाराला परत फदली.  

पण त्यान ंरुबल्स मात्र आपल्याकडचे ठेवल,े कारण 

अल्डरन ंआपल्याला सहा वेळा अद्दल घडवली आचण 

िसवल ंहे बकरी सरदाराच्या कायम लक्षात रहाव ंअस ं

त्याला वाटत होत.ं 




